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ΠΑΣ ΑΓΑΠΑΣΘΕ AHO ΤΗΝ ΠΕΝΘΕΡΑΝ ΣΑΣ
Οσάκις αναγνώστρια μου μοι αναγγέλλει τούς γάμους της 

βςεγείρει έν έμοί, τη άγνώστω φίλη της, αισθήματα αληθούς 
Ενδιαφέροντος καί συμπάθειας. Δεν δύναμαι δυστυχώς νά απευ
θύνω πρός έκάστην τούτων θερμάς συγχαρητηρίους έπιστολάς, 
ευχαρίστως όμως τίθεμαι είς την διάθεσιν έκείνων. όσαι ζη· 
τοΰσι τήν γνώμην μου έπί ζητημάτων άναγομε'νων είς τόννέον 
αυτών βίον. Πώς νά αγαπηθώ άπο τήν πλουσίαν πενθεράν μου, 
«ις τόν οίκον τής όποιας είμαι υποχρεωμένη να. ζήσω, έγώ
*̂ τωχη ανευ οβολού εισαχύεισα έν αυτώ ; έρωτ^ νεαρά 
κυρία.

Τό να είναι τις διατεθειμένη νά άγαπηθή παρά τής πενθε- 
f*? της, είναι άλάνθαστον τικμήριον τής πεποιθήσεως, ήν έχει 
«χωματίσει υπερ τών καλών διαθέσεων καί τών εύγενών αισθη
μάτων τής μητρός του συζύγου της.

Βεοαιον εν τούτοις είναι ότι η ΰπο την αΰτήν στέγην δια
μονή πενθεράς καί νύμφης αποβαίνει ζήτημα μεγίστης σπου- 
^αιότητος, οπανίως δε συμβαίνει μεθ ’ όλας τάς καλάς διαθέ 
«et? άμφοτέρων, ό βιος νά διαρρέη ειρηνικός καί άμικτος π ι
κριών.

Αλλ έάν ή σύζυγος είναι ευτυχής πλησίον τού υιού, έάν 
αγαπρί τούτον μετ' αύταπαρνήσεως, τότε βεβαίως θά *ατορ 
θωση να άγαπήση καί τήν μητέρα, μεθ’ όλα τά  μικρά έλατ- 
τωματα. άτινα ή ηλικία, αί διάφοροι άρχαί, ή άλλης έποχής 
ανατροφή χαρακτηρίζουσιν χυτήν. Βεβαίως ά συζυγος, όστις

δεν αγνοεί τά  μητρικά ταύτα έλαττώματα θά είναι ευγνώμων 
προς την σύντροφον του διά την πρός τήν μητέρα του έπιεί- 
κειάν της.

Αλλ ίνχ κατορθώση νά αγαπηθή ή νύμφη παρά τής πεν
θεράς, άς προσπχθή νά μη φαίνεται αυτή άποκλειστικώς οί- 
κειοποιουμένη τόν υιόν, ον ή άλλη μέχρι τής χθες έθεώρει απο
κλειστικόν κτήμα της. Εις τον περίπατον ας έξέρχωνται καί 
οι τρεις ομού,ό υίος δέ τή υποδείξει τής συζύγου άς προσφέρω 
τόν βραχίονα είς τήν αητέρα του. Έ πί πασι καί παντι άς 
προηγείται η μητηρ. ΓΙεριποιεΐσθε την οσω δυνασθε, χωρίς ό
μως νά έςευτελίζεσθε είς χαμερπεϊς κολακείας. 4Ας έννοήση 
ότι αί υπέρ αύτής φροντίδες καί στοργή σας, δεν θά ήδύναντο 
να ανταλλαχθώσι με τήν πλουσιωτέραν προίκα ήν θά προσε- 
φέρετε είς τόν υιόν της. "Οταν έννοήση ότι άπέκτησεν έν τώ 
προσώπω τής νύμφης θυγατέρα πρόθυμον νά τήν περίθαλψη εις 
τό γήρας της,γυναίκα τής έμπιστοσύνης της έπιβλέπουσαν τόν 
οίκόν της καί πρόθυμον νά καθιστα συντομωτέρας διά τών χα- 
ρίτων τού πνεύματος ναι τής κχρδίας της τάς μακράς ημέρας 
καί νύκτας τής άνίας της, όταν πεισθή ότι ή ευτυχία τού υιού 
της είναι έξησφαλισμένη, βεβαίως θά άγαπήση τον δημιουρ
γόν καί κατασκευαστήν τής ευτυχίας ταύτης.

Πρό παντός άλλου σεβασθήτε τάς συνήθειας της. Μή προ- 
τεΕητε σείς έν τώ  οίκω^της ούδεμίαν μεταρρύθμισιν, ούδένα 
νεωτερισμόν. Μή ταράττετε τήν -ησυχίαν ούτε τής γαλής της 
αυτής ή τού εύνοουμένου κυναρίου της, τού έζοικειωθέντος νά 
κοιμάται έπί τού πλουσίου σοφά τής αιθούσης. Τουναντίον α
γαπάτε καί τούς ανθρώπους καί τά] ζώα, άτινα ή πενθερά 
σας ευνοεί. Τούτο θά κολακεύσει τόν έγωϊσμόν της και θά τήν 
διαθε'ση εύμενώς ύπερ ΰμών.

Άποφύγετε έπίσης νά έλκύσητε πλείονα άγάπην ύπέρ(ύμών 
παρά τών περικυκλούντων αυτήν προσώπων. "Καί τον σύζυγόν 
σας αυτόν παρακαλέσατε νά άποφεύγη τού νά είναι μαζή σας 
θερμός, τρυφερός, διαχυτικός ένώπιόν'της. Τούτο έρεθίζει τήν
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ζηλοτυπίαν τας καί προκβλεί την καθ' ΰμών μήνίν της. Έαν 
Ιχητι έν τη, υπηρεσία πρόσωπα τη,« ί^αιτέρας εμπιστοσύνης 
τηο διακεισθε με αυτών φιλικώς καί όταν Ιτι είναι άνάξια παν
τός ενδιαφέροντος. Αί συμπαθειαι τών γερόντων είναι έπίαονοι, 
την εκμεταλλεύονται δέ κανοτθως οι παράσιτοι, οί σπείροντες 
έν τη, οικογενείγ Ιριδας καίταραχάς.  Έν  γένει ώς ποός τό ζή 
τημα τού προσωπικού του οίκου, τό όποιον β βαίως εκείνη
έξελ,ςε τηρήσατε επιφυλακτικήν ούδετεροτη-α. Μή έπιτρέπητε 
εις οϋδενα νά την κατηνορη, έ-ωπιον σας καί διά τά καταφα 
νέστερα Ιτι έκ τών ελαττωμάτων της. άλλ ’ οϋτε νά τή,ν γ$/ά 
δια τάς μανίας της.

Του.αντίον και όταν αύτός ό υιός της Ιτι έξχνίσταται κ α τ ’ 
αυτής, τασσεσθε ένθερμος υπερασπιστής της. έξασφαλιζουσα 
οϋτω ύπέο υμών την έκτίμησιν καί άνατην άμφοτέρων.

Ιά  δυσχερή ταΰτα καθήκοντα έπιτελείτε μετα μεγάλης αξιο
πρέπειας. χωρίς να μεταβλτ,θή,τε απο ‘'υγχτρος εις δουλην τής 
πενθεράς σας Δέν πρεπει να ,τιστευ-η, ποτέ ότι τήν προς αύ 
την συμπεριφοράν σας υπαγορεύει κα,ί κανονίζει ό πλούτος της 
και η πενία σας. Ο πλούτος αυτός, άφ ής στιγμής φέρετε το 
αύτο μετ έκείνη,ς όνομα σάς άνηκει εξ ίσου δικαιούσθε δε να 
κάμη ε ε., ίσου ως εκείνη χρήσιν αυτού. Και θα πραξητε βς 
βαίως τούτο, ακολουθούσα εν τουτοις τας προς τήν φειδώ *α , 
απλότητα κλίσεις της. ’Αποφεύγετε τού να φεοητε ενδυμασίας 
καί στολισμού, επισκιάζοντας τούς ίδικους της άλλ έστέ παν 
τοτε καλλαισθητως και έπιχορίτως ένδεδυμενη,,ώστε νάμή σάς 
μέυφηται, ώς αγνοούσαν να συμμορφουσθε προς τή,ν νεαν έν 
τή) κοινωνρ: θεσιν σας.

Μη θεσητε πο-έτόν σύζυγον σας κριτήν εις διαφοράν αεταξύ 
τών δυο σας, αλλ ούτε εκείνην κριτήν εις τας συζυγικας ανω 
μαλίας σας. Οί μικροί εγγονοι. οιηνες θά άκολουθήσωσι τήν έν 
τφ  οικιμ της έμφανισίν σας είναι εί, -τερεωτατος συνδετικός 
μεταξύ σας κρίκος, αρκεί ,α κατορθώστε να άναθρεψη,τε αύ 
τους, χωρίς αί προλήψεις καί αί δεισιδαιμονιαι τής ίδικής της 
εποχήν νά έξασκήσωσιν επιρροήν τινα έπί τών τέκνων σας.

Είναι (όεβαιως σκληρόν είς γυναίκα όνειροπωκήσασαν ότι μετα 
τόν γάμον της θα άποκ ήσν) σχε-ική,ν τινα ανεξαρτησίαν και 
ελευθερίαν νά είναι υποχρεωμένη νά ύποτασσγι πάσαν σκέύιν 
καί πραξιν της είς τάς ιδιοτροπίας πενθερας. Ά λ λ ’ έάν δια 
τούτου έξασφαλίση) άμεριστον τήν άγαπην καί έκτίμησιν του 
συζυγου καί τή,ν έν τφ  οίκω είρή,νη,ν καί αρμονίαν, βεβαίως 
άποζημιοΰται δια τάς μικράς θυσία, της καί προετοιμάζει ε 
αυτή μέλλον άνέφελον καί πλήρες ευτυχίας.

Η Μ Ι Κ Ρ Α  Α Θ Ι Γ Γ Α Ν Ι Σ
Ιίρωίαν τινά τού μηνάς Μαίου, καθ'  ή,ν ή μεν μήτηο υ.ου 

ήτο είς τή,ν εκκλησίαν, οί δε ύπηρέται τής εξοχικής μας οικίας 
ήσχολούντο εις τήν εργασίαν των, έξήλθον μόνη ί»α περιέλθω 
τό πλησίον μας κείμενον δάσος. Αί γιγαντιαΐσι πεύκαι. αί ά- 
γριαι καστανεαι καί πλή,θος δένδρων άριθμούντων ίσως πολλάς 
δεκάδας ετών διέχεον τήν πυκνοτατη,ν σκιάν των είς τό δάσος.

Περιεφερόμην έν αύτφ θαυμάζουσα το μεγαλείον τής φύ- 
(τεως. οτε ιοόυ . χτον χέιαχ ατ)^όνος ρ,ε τινχγχ.χ&ε νχ (ττχχχ-  
τήσω. Έκαθησα έπί τ ή ς ’χλόης παρα τήν ρίζαν τού δένδρου, 
έπί τού όποιου ήτο ή αηδών καί ή,κροώμην μετ ’ απληστίας. 
Αίφνης, τό πτηνάν άπεπτη ταχύ καί είς τή,ν θεσιν του ήλθεν 
‘έτερον,ούχί όμως τόσον ώραϊον ώς τό πρώ-ον. Οί πένθιμοι καί

ήδείς φθόγγοι τής φωνής του με συνεκίνησαν βαθύτατα. Έ νό- 
μ.ι,ον οτι καρδια ανθρώπου έθρή,νει υπό ·ςρ κελάδημα τού μι
κρού πτηνού. Αμέσως άνεμν-ξσθην τή,ς καλής μου φίλης Κλη— 
μεντίνη,ς. Ειχεν άπωλεσει ή δύστηνος προ τριών μηνών τή,ν 
μικράν της θυγατέρα, μόλις Ιξαέτιδα, τόν άγγελόν της. τό εί- 
δωλόν της. τήν φιλτάτην της Νίναν, καί αί πρός έμε έκτοτε 
έπισ-ολαι της ή,σαν λυπη,ραί καί θρηνωδείς ώς το πενθιαον 
άσμα του πτηνού. Τις οίδε. ελεγον, άν δεν άπωλεσε καί αύτό 
το μικρόν του! Βυθισθείσχ δε είς τούς ρεμβασμούς μου καί τάς: 
σκεψεις μου, έπιστευσα πράγματι πρός στιγμήν ότι ή φίλη μου· 
μοι όμιλεί καί θρηνεί τήν πχραδόξως αφανισθείσαν θυγατέρα 
της, ύπο τό ή,δύ έκείνο κελάδημα.

Ηορυβος προερχόμενος έκ του αντιθέτου μέρους τού δάσους, 
μέ έζεβαλε τέλος τού ρεμβασμού μου. “Ολη έντρομος, διότι, 
η,μην μονη, έστρεψα καί είδον διευθυνόμενον πρός μ.ε ’Αθίγγα
νον υψηλόν καί μικράν Άθιγγανιδα ρακενδυτον.

Λίγο ψωμί μ α δεκαρίτσα. καλή κυρία, ήσαν αί πρώ- 
τα ι λέςεις τής μικράς. Τήν έθεώρησα καλώς, έπί αρκετήν ώραν 
και μ οι εφάνη, ώς νά είδον καί άλλοτε τούς λάμποντας καί 
εκφραστικούς έκείνους οφθαλμούς, τήν λεπτήν καί κανονικήν 
εκείνην εκφρασιν τού προσώπου.

Δυστυχώς, δέν κρατώ τίποτε, μικρά, τή είπον, άτενί-
Υ I · , I I .ςουσα πάντοτε, αυτήν.

—  Πόσον καλή θά είσθε άν μοί έδίδετέ τ ι νά φάγω, διότι, 
πεινώ πολύ. έπεϊπεν ή μ’κρά περίλυπος.

Το έλυπή,θη,ν κατάκαρδα το δυστυχές, καί έγερθεΐσα τή εί
πον νά μ.ε άκολουθή,στ) Εκείνο πεφοβισμένον στρεφει τό βλέμμα 
πρός τόν άγριον ’Αθίγγανον :

• Πήγαινε, άλλά γύρισε γρήγωρα, είπε καί τό απώθησε, 
βαναύσως.

I ό ελαβον έκ τής χειρος καί εδραμ.ον είς τήν οικίαν μας. 
Οταν έφθάσαμεν ήτο ακριβώς μεσημβρία. Διηγήθην είς τή,ν 

μητέρα μου τά κατά τήν μικράν καί 'έπειτα άφοΰ τή έδωσα νά 
γευματίση, καλώς καί τή, παρ.γγειλα νά ερχηται καθ' έκάστην 
εις τόν πύργον, άνή,λθον είς το δωμ,άτιον μου ϊνα άναγνώσω 
νέαν επιστολήν τής Κλημεντίνη,ς,η,ν έφερον κατά τή,ν απουσίαν 
μου. Τή,ν άπεσφράγισα προθύμως αλλά μόλις έρριψα το βλέμμα 
επί τών πρώτων γραμμών καί εστην. Νέον δυστύχημα έπή,λ— 
θεν είς τή,ν δυσμοιρον. Ό  σύζυγός της μή δυνάυ,ενος νά έπι-
Y ' ' ι 1vie/) μετα την απώλειαν καί τών τελευταίων έλπιδων ποός ά-
νεύρεσιν τής θυγατρός του ηύτοκτόνη,σε. « .....................Δέν άφή—
κεν ό δυστυχής, μοί έγραφε, γωνίαν τής πόλεώς μας άνετε 
νητον. Δεν έφείδετο ούτε χρημάτων ούτε κόπων' άλλ είςαατην! 
έστάθη άδύνατον νά άνευρων εν ίχνος τουλάχιστον τής παιδα
γωγού τού τέκνου μας ! τ ι άπέγεινχν ; μυστήριον. Καί τό μυ
στήριον αύτό θά φερη, καί έμε ε:ς τόν τάφον, αγαπητή, Έοριέτη. 
Οταν με ίδή,ς δεν θά με αναγνώριση,ς πλέον. Τα δχκρυα, 

έσβυσαν τους οφθαλμούς μου. αί λυπαι έκοίλχνον τάς παρειάς, 
μου, αί πικρία1. έρρυτιδωσαν το μέτωπόν μου. Φεύ ! έαν είχον 
καν τόν μικρόν μου άγγελον νά αέ παρηγορά,.»

Ως υστερογραφον δε μοί ελεγεν ότι μ.ή δυναμένη νά μένη, 
παντέρημος έν τή οικία τη,ς έσκοπει νά έλθ/j παρ ’ ή,μΐν έντός 
ολίγου.

Μέ δάκρυα είς τούς οφθαλμούς ετρεξα νά ¿»αγγείλω πάντα 
τΧύτα εις τή,ν μητέρα μ.ου, ή,τις ήγαπα τήν Κλη,μεντινην ώς. 
δευτέραν της θυγατέρα.
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1 — Επεύσον, κόρη μου, νά προετοιμάση,ς εν δωμ.άτιον διά 
-τήν πτωχή,ν σου φίλην' ίσως διά τής άγαπη,ς μας δυνη,θώμεν 
-νά μετριασωμ,εν τη,ν υπερβολικήν της λύπη,ν.

Τή» επαύριον, λίαν ενωρίς έγερθεΐσα ήνοιξα τό παράθυρόν 
μου δια νά άναπνεύσω τή,ν ζωογονον δρόσον τή,ς πρωίας. Μό
λις προέβαλα τη,ν κεφαλή,ν και βλέπω τήν μ.ικράν Άθιγγανιδα 
άναμενουσχν μ.ε έν τφ  κήπφ. ’Αγνοώ διατί ήσθάνθη,ν χαράν 
ανέκφραστου έν τή καρδια μου καί χωρ·ς νά φροντίσω πολύ 

-περί τής ενδυμασίας μου έσπευσα νά καταβώ.
—  Βλέπετε, κυρία, ποσον σάς άγαπώ. έκραξε» αύτη' σή

μερον μόλις ηγέρθη,ν καί έτρεζα νά σάς δώ μ,ίαν στιγμήν καί 
.έπειτα νάφύγω διότι έχω εργασίαν σή,μ.ερον καί θά μ.έ έπιπλη,- 
,ξουν άν άργήσω. Εχω καί κάτι να σάς εϊπω, καλή, κυρία, 
άλλά δεν μοί μ,ένει καιρός, αύριον θα έπανέλθω.

Το άφελές τη,ς ύφος, τό θελκτικόν καί άγγελ.ικόν στόμα της 
μέ τούς καταλεύκους όδοντας. ή μ.αύρη βοστρυχωδη,ς κόυ.η της, 
ή ζωηρά καί εκφραστική φυσιογνωμία της, πάντα ταύτα μ,έ 
κατεμαγευον. Καί τό ηγάπων. ναι. τό ήγάπων ήδη. τό δυ- 
-στυχές έκείνο ον. Ηθελον νά τω ά-ευθυνω έρωτή,σεις τινάς, 
άλλα δέν είχον τον καιρόν, διότι εβιάζετο νά άπέλθϊ).

Μετά την άναχώρησίν της αί σκέψ ις μου περιεστρέφοντο 
•διαρκώς περί τό παιδίον τούτο. Μοί έφαινετο μεγίστη αδικία 
-τής φύσεως, τό χαρίεν έκείνο πλάσμα, τό άθώον έκείνο πα ι- 
■διον νά γεννηθή, έν τή κατηραμένη, φυλή τών Βοεαών.

Κατ έκεινη,ν τή,ν στιγμήν άκούω τή,ν φωνήν τής μ.ητρός 
μου: Κλημεντίνη μου ! πτωχή μ.ου κόρη ! — Ένόησα άμέ- 
σως τί συνεβαινε, καί τρελλή έκ τή,ς χαράς μου, κατέρχομαι 
■τήν κλίμακα σπεύδω έν τή, αιθούση ένθα μ.έ άνοικτάς άγκάλας 
μ.ε επεριμ.ενεν η φιλτάτη μοι Κλημεντίνη. Είχε τόσον παραλ
λάζει. τόσον καταβληθή, τόσον γηράση, ώστε άν τή» συνήν- 
των καθ’ όδάν δέν θά τήν άνεγνώριζον.

Δάκρυα άφθονα, πολλά έπλημμύρουν τούς οφθαλμούς της. 
Άνεπχυθη ολίγον έν τή αιθούση γ-χι μέ παρεκάλεσεν άκολού- 
•θως νά τήν όδη,γήσω είς τά δωμάτιόν της ένα διευθετήση, έκεϊ 
-παν ό,τι έφερε μεθ’ έχυτής, ώς σκοπούσα νά μείνη, έπι μήνα 
•παρ’ ήμϊν. Μετεβη,μεν όμοΰ είς τά δι’ αύτήν προετοιμασθέν δω 
μάτιον, όπου έμείναμεν μέχρι τού δείπνου. Διήλθομεν τάς ώ 
ρας έκεινας ώς άλλοτε είς τά οικοτροφείο», συνδίαλεγόμεναι. Μοί 
διηγή,θη λεπτομερώς ή δυστυχής τόν θάνατον τού συζύγου 
της, τήν άπώλειαν τής θυγατρός της.

—  Νομίζω, μ,οίείτεν, ότι έγώ είμαρ ή α ιτία , διότι εγώ έπε- 
μεινα νά έξέλθτ, ή Νίνα κατ έκεινη,ν τήν ήμέραν. Ό  πατήρ 
πηςέλεγεν: άς μείννι σήμερον είς τήν οικίαν, διότι θά έπιστρεψω 
ενωρίς καί θέλω νά τήν βλέπω. ΤΗτο πάν ό τ ι είχε άγαπη,- 
τάν έν τω  κόσμτρ. Καί είχε δίκαιον. Οί μέλανες καί ώραΐοι
■οφθαλμοί της, ή ζωηρά και συμπαθής φυσιογνωμία της, ή το ,... 
και λυγμοί έςήρχοντο τού στήθους τής πτωχής φίλης μου.

Τή» έπαρηγόρησα όσον ήδυνάμην λέγουσα ότι δέν ήτο μόνη 
V) υποφέρουσα έν τω κόσμω καί τή» παρεκχλεσα νά κατελθω- 
μεν έν τω έστιατορίω, ίνχ δειττνήσωμεν.

Το δείπνον ύπή,ρζε σιωπηλόν. Μετά ταύτα  ή Κλημεντίνη 
μοι έζήτησε τήν άδειαν ν ’ άποσυρθή ώς έχουσα μεγίστην άνάγ- 
*ην αναπαύσεως. Άπεσύρθη έγω δε μείνασα μόνη μετά τής 
μετράς μου έκλαυσα διά τας λύπας τής φίλης μου καί άπεσυρ- 
^ ν  καί έγώ περίλυπος καί τεθλιμμένη.

II
Δέν έκοιμή,θην καλώς. Έξυπν-ςσασα δέ άμα τή αύγή, ήγέρ- 

θη,ν σκεπτομ,ένη ότι είχον καθήκοντα νά έκπληρωσω άπέναντι 
τής τεθλιμμένης μου φίλης. Ένεδυθην ταχέως καί άκόμ.η πριν 
ανατείλη ό ήλιος εύρέθη» εν τφ  κήπω καθημένη παρά τ'ή φίλη) 
μου, ήτις ήτο πρά πολλού έκεϊ.

Αφού συνδιελέχθημεν έπί πολλών άντικειμένων ή Κλημεν - 
τινη έσιγησε και εκ νεου έπληρώθησαν δακρύων οί όφθαλμ.οί της.

Ώ  ! Έρριέτη, συγχώρησόν με, τό αισθάνομαι ότι λυπώ 
καί σέ, άλλά δέν δύναμαι νά κρατηθώ' είς μόνην τήν άνάμνη,- 
σ'·ν τής θυγατρός μου παραλλογιζομαι, παραφρονώ. Βλεπεις, 
Ερριέτη, ή λύπη τού συζύγου δέν είναι τόσον μεγάλη όσο· ή 

τού τέκνου, άγνοώ διατί. Τό έννοώ. έγεινα τρελλή μέ τήν κό
ρην μου. Αχ ! κόρη μου ! Νίνα μ,ου !

Η μικρά Άθιγγανίς μείνασα μεχρις έκείνης τής στιγμής άπα- 
ρατή,ρητος είς παράυ.ερόν τι μέρος τού κήπου ή,κροάζετο. Είς 
τας έπιφωνή,σεις ταύτας τής Κλημεντίνης εξέρχεται, τρέχει 
πρός τήν φίλην μου, τήν θεωοεί έπ ’ ολίγον και ρίπτεται είς 
τας αγκάλας της κοαζουσα r — Ω ! μαμά μου, μ.αμ,ά μου !

— Γέκνον μου, τεκνον μου, είπεν αύτη σχεδόν παράφρων 
έκ τή,ς χαράς.

Δέν ήδυνάμην νά συνέλθω έκ τής συγκινητικής έκπλήξεως. 
Mot έφαινετο οτι ή,το ονειρον. "Οτι ή,το άπάτα, τής φαντασίας.

Μετά την παρέλευσιν τών πρώτων συγκιν/,σεοιν ή μικρά 
Νίνα Άθιγγανίς μάς διηγ/,θη έν μέσω τών άκχταπχύστων 
ασπασμών τής μτ,τρός της, πώς Αθίγγανοι διερχομενοι έκ 
τού άπομεμονωμέ ου έκείνου μέρους, ο είχον έκλέξει διά περί
πατον έκείντ,ν τήν ή μέραν, τήν ήρττασαν έκ τών χειρών τής 
παιδαγωγού της, τής πτωχής Άννετας.

— Ηθελον, είπεν έπί τέλους ή μικρά, άπευθυνομένη πρός 
έμε, νά σάς διηγηθώ σήμερον τήν λυπηράν μου ιστορίαν, Κυ
ρία, άλλ’ ό Θεός ήθέλησε νά έπανεύρω πλησίον σας τήν καλήν 
μου μητέρα, προσέθηκε ριπτομένη είς τας άγκάλας τής φί
λης μου.

Ή  Κλημεντίνη μ.ετά τή,ν παρέλευσιν τής πρώτης χαράς, 
άσπαζομένη με μετά συγκινή,σεως μοί έλεγε :

— Είσαι ή α ιτία  τής άνευρέσεως τής ¡θυγατρός μου, Έρρι
έτη. Τπήρξας ή καλλιτέρα μου φιλη , τώρα θά είσαι άδελφή 
δι’ έμ.έ καί δεύτερα μήτηρ διά τό τέκνσν" μου.

Καί ή, μήτηρ μου, άκτινοβολούσα καί έκείνη έκ χαράς :
—  Γις θά έλεγε, κόρη μου, ότι έν τή μικρά ρακένδυτο) 

Άθιγγανίδι ή» ήγάπας. θά άνεύρωμεν τή,ν θυγατέρα τή,ς φ ιλ- 
τάτης μας Κλημεντίνης, τήν μικρούλαν Νίναν !

Κορ*λλέα Ρουσοέλλη.MtruXrjvTj. Φίβρουάριος 1892·

Η 4ΪΝΑΜΙΣ Tffl AEÍEÜN Ε» Μ, Τ “  , BIÜ,
Η Κάρμ,εν Εύλβα λέγει που ότι ή συζυγική, ευτυχία κατα- 

στρέφεται συνεχώς υπό τής μεταξύ τών δύο συζυγών ύπαρ- 
χούσης διαφοράς έν τω  λεζιλογιω, δι ου έκαστος έκδηλοί τάς 
ιδέας και τά  α!σθήμ.ατά του. * i

Καί ή διάφορά αυτη προκύι ει έκ τής άνατροφής. έκ τών 
αισθημάτων, έκ τών αρχών, έκ τού χκρακτήοος έκάστου! Τό 
κοινόν λόγιον, καθ’ ο «/) j  .Ιώτσα χόχκα.Ια δ  i r  ί χ ι ι  χα ΐ χ όχ -  
χα .ία  σπάι,ιΐ'ί) άποδεικνύε-αι αληθεστατον, διότι αί αέ-'ΐσται 
και ανεπανόρθωτοι συμφοραί έν τω οίκογενειακώ βίφ έχουσι
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τήν άρχήν των εις τραχείας λέξεις, είς άπότομον ύφος, είς 
σκαιάν και άγενή συμπεριφοράν. Ποσάκις γυνή τρυφερά, αί- 
αίσθητος, γλυκεία, ευπροσήγορος δεν αισθάνεται έπανάστασιν 
άληθή έξεγειρομένην εις τά  στήθη της, πάθη ισχυρά κατακλύ- 
ζοντα αυτά, οργήν άκατάσχετον, όδυνηράν άπογοήτευσιν, δι
ότι εις έρώτησίν της εύγενή, εις λόγους της στοργικούς καί με- 
μετρημένους ό άνήρ άπαντα σκαιώς, όργίλως, άποτόμως, διά 
φράσεως σαρκαστικής, διά λόγων οίτινες γεννώσι φρίκην καί 
προκαλοΰσιν αηδίαν καί καταφρόνησιν.

Ύπάρχουσι λέξεις, α'ίτινες όμοιάζουσι πρός τά λεπτά καί 
στίλβοντα πλήν δηλητηριώδη βέλη, τά  όποια διά μικράς όπής 
είσχωροϋσι βαθέως εις τάς σάρκας καί δηλη τηριάζουσιν όλον 
τύ αίμα, όπερ μεταδίδει τά δηλητήριον εις ολόκληρον τόν ορ
γανισμόν.

Ή  πρώτη στιγμή τής άπογοητεύσεως, τής απελπισίας εί
ναι έξαιρετικώς οδυνηρά. Ή  διάνοια σκοτίζεται ΰπό είδους 
ήθικής, πνευματικής σκοτοδίνης. Μάτην ή δυστυχής καλύπτει 
τούς οφθαλμούς διά των χειρών, ϊνα μή ίδγι άνεγειρόμενον ά- 
πειλητικώς τον ομιχλώδη πέπλον, πέραν τοϋ όποιου ώς έν ά- 
βύσσω διαβλέπει τό μέλλον. Φευ 1 τά βλέμματά της διεισδό- 
ουσιν άμειλίκτως εις τήν αύχμηράν και άγονον έρημ.ον τοϋ 
βίου, όστις τήν αναμένει, έν φ μόνον τέφραν ψυχράν καί ίχνη 
έσβεσμένης πυράς ανακαλύπτει. ’Απελπιστική άληθώς άποψις, 
φρικώδης καί αποτρόπαιος είκών μακροϋ βίου, εγκατεσπαρμέ
νου ύπό κίτρινων φύλλων, ύπό ξηρών καί άμορφων κλώνων, 
υπό οστών λευκών καί ψυχρών, ύπό τής απαίσιας μορφής τής 
καταστροφής τών ούτω άνηλεώς καί άποτόμως θαπτόμενων 
αισθημάτων τής άβρότητος, τής τρυφερότητος, τής αγάπης.

Και εις τήν απελπιστικήν ταύτην θέσιν εΰρίσκεται, δυστυ
χώς, μέγας αριθμός γυναικών, αϊτινες δικαίως ψυχραινόμενα', 
αισθάνονται ήδη έαυτάς όλως ξένας, άδιαφόρους πρός εκείνον, 
μεθ’ οΰ συνέδεσαν όλον τον βίον των.

Ό  άνήρ έν τούτοις έν τή περιπτώσει ταύτη τεθωρακισαέ- 
νος όπισθεν τοϋ άνδρικοϋ έγωϊσμοϋ του, όπισθεν τοϋ άνεξελέγ- 
κτου τών πράξεων καί σκέψεών του, ικανοποιημένος, διότι τέ 
λος ώς άλλος ’Ολύμπιος Ζεΰς βρέμει κεραυνούς, καί έκπέμπει 
φλόγας, καί καίει καί πυρπολεί κατά βούλησιν, σκάπτει άσυ - 
νειδήτως ίδίαις χερσί τήν τάφρον, εις ήν ώθεί τήν γυναίκα νά 
πέση.

Πόση ηθική δύναμις, πόσον σθένος ήράκλειον, πόση σιδηρά 
θέλησις άπαιτείτα ι, όπως ή γυνή ή ούτω πιεζομένη, ή ούτω 
έξωθουμένη κατορθώση νά κράτηση έαυτής, νά ύπερνικήση τήν 
πιέζουσαν τά  στήθη της άπόγνωσιν, νά συμμορφωθή μέ τάς 
προλήψεις καί τάς παραδόσεις, αϊτινες κανονίζουσι τάς πράξεις 
τοϋ βίου της, δι’ ας άμείλικτος ή τόσον γενναία καί επιεικής 
θιά τόν άνδρα καί τόσον άδικος διά τήν γυναίκα κοινωνία τή 
ζητεί λόγον.

Ευτυχής έκείνη, ήτις μήτηρ^ήδη δύναται νά άντληση άνα- 
κούφισιν καί παρηγοριάν έν τή πρός τά τέκνα της στοργή. Εύ- 
τυχης η εν τή εκπληρώσει τών υψηλών καί εύγενών μητρικών 
καθηκόντων διοχετεύουσα όλον τόν χείμαρρον τής τά  στήθη 
της κατακλυζούσης άγάπης καί τρυφερότητος, ή εις τά  άθώα 
αύτών μειδιάματα, εις τάς άγνάς θυσίας, εις τά δροσερά φι
λήματα σβύνουσα τήν φλόγα τής προδοθείσης πίστεως τής 
περιφρονηθείσης ψυχής της.

’ Σ Τ Ο  Α Η Δ Ο Ν Α Κ Ι

Ψ ά λλε  α η δ ό ν ι χαροπό
μεα ' τό π υ κ νό  κ λ α ρ ί κρ υμ μ ένο  

ψ ά λ λ ε  τρ α γο ύδ ι θλιβερό
κ ι' από  τό δάκου γ ε ν ν η μ έ ν ο  !

1_· !  ί/

Ζηλεύοι κάθε σο υ  λ α λ ιά  !
ζ η λ εύ ω  τό τρ α γο ύδ η μ ά  σου ! 

τ η  χ α ρ ο π ή  σ ο υ  τη  ζω η
κ α ι τ η ν  ά νθ ό π λ εκ τη  φ ω λ ιά  σου ! !

Ό τα ν  χ α ρ ο ύμ ενη  κ" έ γώ
ώ σ ά ν  έσ ένα  φ ω ς  μ ο υ  ζούσα , 

α χ ! !  έτρ εχα  έδώ  κ ’ έκε ϊ
κα ι ό λ ιιμ έρ α  τρ α γο υδ ο ύσ α  ! !

Τώρα . . ή θ λ ίψ η  τη  ζω ίι
τ η ν  προότη μ ο ύ "χει φ α ρ μ α κ ώ σ ει 
κα ί τό τρ α γο ύδ ι Σ ου ζη τώ  
π α ρ η γο ρ ιά ν  νά  μ ο ύ δοίσ ιι.

Τ ρ αγούδησε μ ’ έτσ ι νά  ζη ς , 
καλό  μ ο υ  ά η δ ο νά κ ι α γα π η μ ένο , 
τρ α γο ύδ η σ έ  μ ’ έ τσ ι ν ά  ζη ς

α πό  τη  θ λ ίψ η  π ά ντα  ξ έ ν ο ! !

’Ί σ ω ς  ή κά θε σο υ  λ α λ ιά
κ α ί τό γ λ υ κ ό  τρ α γο ύδ η μ ά  σου

μού σ β ύσ ε ι λ ίγ ο  ά π ’ τη  φ ω τ ιά  
μού δοίσει λ ίγ ο  α π ' τη  χαρά  σου ! ! !

Μ ε ρ ι κ ά  Π ί π ι ζ α

Σ Α Ρ Α  Β Ε Ρ Ν Α Ρ

Σήμερον ότε παρατηρείται καί παρ' ημίν ποιά τις καλλιτε - 
χνική δράσις, ότε τό Ελληνικόν θέατρον άρχεται δίδον ση
μεία ζωής, ή κωμωδία δέ δράμα τά καί άναβιβάζονται εύπρο- 
σώτΰως έπί τ95ς Έλλτ,νικτ,ς νχ.Ύΐ\τ,ζ κχ ι  ¿¡Λίλλα. τις ευγεντ,ς πα—■ 
ρατηρεϊται μεταξύ ηθοποιών καί συγγραφέων, δέν είναι άσκο- 
πον νά γνωρίσωμεν πρόςτό κοινόν μίαν τών διασημοτέρων τοϋ 
θεατρικοΰ κόσμου έξοχοτήτων : τήν Σάραν Βερνάρ.

"Ίσως ό βίος της, α! άπαρχαί τοϋ καλλιτεχνικού σταδίου- 
της, ή έπιμονή της, όπως αναδειχθή, οι θρίαμβοι, οΰς περι- 
φανώς ήρατο, ή άθανασία, ήν έξησφάλισε διά τής καλλι
τεχνικής ιδιοφυίας της, ίσως πάντα ταΰτα δώσωσι καί παρ 
ήαΐν άκριβεστέραν καί ορθοτέρανιδέαν τοϋ καλλιτεχνικού στα 
δίου, όπερ τά θέατρον έπιφυλάσσει εις τάς γυναίκας καί πα- 
ρορμήσωσιν έκείνας, αϊτινες αισθάνονται τόν θειον τής τέχνης 
σπινθήρα, θερμαίνοντα τά  στήθη των, νά ϋποβληθώσιν εις θυ
σίας τινάς, όπως μορφωθώσι τέλειαι καλλιτέχνιδες, και ανέλ- 
θωσιν έπί τής σκηνής, ϊνα έπ ’αύτής δρέψωσι δάφνας, στεφά
νους καί πλοΰτον, ώς αί άπανταχοϋ ομόφυλοί των.

Ή  Σάρα Βερνάρ εΐσήλθεν εις τό ’Ωδεϊον τών Παρισίων τό 
1861. Εις όλα τά μαθήματα τής άπαγγελίας, ώς καί τής μι
μικής ή Σάρα έφαίνετο άφηρημένη, είχε δέ τήν μανίαν νά

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ  Τ Ω Ν  Κ Γ Ρ Ι Ω Ν

μασά διαρκώς άνθη. Πρέπει νά φοβήταί τις τάς νεάνιδας,αϊ- 
τινες τόσον άνηλεώς τρώγουσι τά  άνθη. ’έλεγεν ό διδάσκαλός 
τν,ς ό διάσημος ηθοποιός Bauvallet. Άπά αύτάς ή μέγα κακόν 
ή μέγα καλόν δύναται νά πρόκυψη.

Ή  Σάρα Βερνάρ, ήν μετά δυσκολίας έδέχθησαν εις το Ω 
δείον, ώς πολύ λεπτοφυά καί άσθενικήν, άπεφοίτησεν αυτοΰ 
λαμβάνουσα τό πρώτον βραβεΐον έν τή τραγωδίη. Διά τοϋ 
βαθαοϋ της τούτου άπέκτησε τό δικαίωμα νά είσαχθή εις τό 
εθνικόν Γαλλικόν θέατρον. Ή  άποτυχία της έν αύτφ υπήρξε 
πλήρης. Άπεσύρθη τοτε *α! έδέχθη θέσιν τινά εις τό Γ υμ νά 
σιο}' . Μετα τήν δευτέραν παράστασιν άποθαρρυνθεϊσα, άπογο- 
ητευθεϊσα. μεθ’ όλας τάς ένθαρρυντικάς δ αβεβαιώσεις τοϋ δι 
ε υ θ υ νο ΰ  φεύγει κρυφίως διά νυκτός έκ Παρισίων. Γράφουσα 
πρός τόν Labicbe δ.ά τήν άπότομον έκείνην άναχώρησίν της 
έλεγε : Λάβετε οίκτον διά μίαν δυστυχή ιταράφρονα.

Ποΰ υπήγε ; τί έπραξεν, όπως άνακτήση θάρρος, ούδείς τό 
γνωρίζει. Έτιστρέψασα εις Παρισίους κατετάχθη εις τό θέα
τρον de la Porte-Saint-M artin Ό  διευθυντής δέν ποιείται έτι 
ούδεμίαν διάκρισιν μεταξύ αυτής καί τών συνάδελφων της.

’Αηδών, ή-ις δεν ψάλλει, δέ- διακρίνεται κατά τον χρωμα
τισμόν άπό τούς σπουργίτας. Χάνει μάλιστα καί τήν έδώ θέ
σιν της. Παρουσιάζεται τότε πρός τόν διευθυντήν τοϋ θεάτρου 
τοϋ Ωδείου, άνδρα σοφόν, πολυμαθή, οξυδερκέστατου. Η 
Σάρα Βερνάρ κατά τήν έποχήν ταύτην δέν είχε πλέον τήν καρ
διάν ήρεμον, παιδικήν, άλλ’ ούτε έν τή ψυχή της άντενακλάτο 
ουρανός κυανοΰς καί γαλήνιος. Αί πρώται δοκιμασίαι τής ζωής 
είχον προξενήσει έν τή ψυχή της ό,τι λίθοι άποτόμως ριπτό 
μενοι εις διαυγή καί ήρέμω; ρέοντα ρύακα. Ή  γλώσσά της 
ώμοίαζε πρός παράπονου κελαρύζοντος τοιούτου. ΙΙρος τόν δι- 
θυντήν τοϋ Ωδείου είπε : Ολοι οί συνάδελφο! σας μ έδιωξαν.
Άλλά δοκιμάσατέ με ! Σας ομνύω ότι έχω κάτι τι έδώ'  καί 
δέν έδ-ιξε τά μέτωπόν της, ώς είχε πράξει άλλοτε μέγας σο
φός, άλλά τά στήθος της. Οί γνωρίζοντες τήν Σάραν Βερνάρ 
άποφαίνονται ότι ώφειλε νά δείξη τόν λάρυγγά της.

Εις τό ’Ωδείου ΰπεδύθη τά πρόσωπον τής Συλβίας έν τφ  
Παίγνίω τοϋ έρωτος κα ι τής Τ ύχη ι .  *Ητο εσπέρα, καθ’ ήν 
οί έν τή πλατεία άκροαται ψυχροί, παγωμένοι άτενίζουσι πρός 
τήν σκηνήν, ώς πρός παράθυρου δΓ ού βλέπουσε πίπτουσαν χι* 
όνα. Ό  διευθυντής έν τούτοις διέγνωσεν έπιτυχίαν έξησφαλι- 
σμένην έν τφ  μέλλοντι. 'Ωμίλησε πρός τήν Georges hand περί 
τής προστατευομένης του, ήτις τή έπέτρεψε να λάβη μέρος εις 
τόν Francois le  Champi, ώς ό Δουμϊς τή άνέθηκε τό πρόσω 
πον τής έρωτολήπτου εις τόν Kean του.

Τά κοινόν διεμαρτυρήθη τήν πρώτην τής παρασ/άσεως έσπέ 
ραν,ραγδαία δέ άναστάτωσις είχεν έξεγερθή πριν ή νέα ηθοποιός 
ψκνή έπί τής σκηνήσ. Έ ν τούτοις ή Σάρα Βερνάρ περιβλη 
θείσα τήν ίδιοτροπωτέραν τώ< άμφιέσεων, ήν ή γυναικεία φαν 
τασία της ήδύνατο νά έπινοήση παρουσιάζεται πρό τοϋ μαι 
νομένου πλήθους, όπερ κατάπληκτου σιγφ έπί στιγμήν, ϊνα τήν 
περιεργασθή. Αύτη δράττεται τής στιγμιαίας ήσυχίας καί ή 
φωνή της ή μελωδική, ή κρυσταλλώδης, ή μεταλικωτάτη, ή 
καταπλήσσουσα συγκινεί όλον έκείνο τό φρενήρες πλήθος, το 
οποίον είχε δαμάσει ή νεαρά θήλεια Όρφεύς.

= . Ό λη τέλος ή τέχνη της άποκαλύπτεται ιίς τόν δ ια β ά τ η ν  
τοϋ Coppee, καίτοι τό έργον καθ’ εαυτό έλαχίστην έχει άξίαν.

Ο πόλεμος τήν φέρει έπί άλλης σκηνής. Γίνεται νοσοκόμος,

παρακολουθοΰσα τά  φορητά νοσοκομεία έν ταίς μάχαις. Μετά- 
τήν ειρήνην άναφαίνεταε καί πάλιν έπί τής σκηνής,ύποδυομένη 
τά πρόσωπον τής βασιλίσσης εις τόν Ρουϊ Βλάς. 'Ο Βίκτωρ 
Ούγγώ είπε τότε,ότι ήτον ό τύπος, ον είχεν όνειρευθή διά τήν 
Dona Maria Ή  επιτυχία τής δευτέρας πράξεως ιδία έγοή- 
τευσε τήν γόησσαν. Γνωστόν ότι ό μέγας ποιητής έχει στίχους 
μελωδικούς, οϊτινες χάνονται εις τήν θορυβώδη έξέλιξιν τοϋ 
δράματος. Ή  Σάρα Β-ρνάρ ύπήρξεν ή πρώτη άοιδός, ή μόνη 
ψάλτρια τών στίχων τούτων.

’Από τής στιγμής ταύτης ένοήθη, ότι θά άπέβαινεν ή γλυ
κεία ήρωίς τών τρομερών δραμάτων. Θά ήτο θαυμασία Ίου- 
λιέττα , Δεσδαίμονα, ήδη όμως άνεδεικνύετο ή μόνη διερμη
νείς τοϋ Ρακίνα, ένφ ουδέποτε ήδυνήθη νά έννοήση τόν Κορ- 
νήλιον, τόν πρώτον1 μεταξύ τών μεγίστων, ον άποκαλεί γέ
ροντα λογομάχον. Μίαν μόνην κλίμακα είχεν εις τήν μουσικήν 
της, ώς έφαίνετο έκ τούτου, άλλά τήν άρίστην, τήν έκ κρυ
στάλλου, ής δαιμονίως κινεί τάς χορδάς.

Τό έθνικόν Γαλλικόν θέατρον τήν διεκδικεί πρός τό ’Ωδεϊον. 
Εις τήν Άνδρομάχην αίρει θρίααβον. Γινώσκει νά διερμηνεύη 
πιστώς τήν πρακτικήν πραγματικότητα τοϋ συγχρόνου δράαα- 
τος. Ή  ορθοέπεια, ό γλυκύς τονισμός της είναι ιδία δι άπαγ- 
γελίαν στίχων. Αί κινήσεις της είναι οφιοειδείς. Η καλλιτέχνες 
έχει έν τή στάσει, έν τφ  βαδίσματι τάς άμφιταλαντεύσεις,τούς 
χαρίεντας άνατιναγμούς όφεως έρποντος έπί τοϋ ύύατος. Ά -  
ναγνώσατε τούς στίχους τοϋ Βιργιλίου έπί τοϋ έπεισοδιου τοϋ 
όφεως τοϋ Λαοκόοντος καί θά πιστεύσητε ότι ο λατϊνος ποιη
τής όμιλεί περί τοϋ έπί τής σκηνής βαδίσματος τής Σάρας 
Βερνάρ.

Τέλος άφοΰ άνεδείχθη έντελής εις τό μέρος τής μάμμης έν 
τή Ή ττηθείση  Ρώμμ, ή καλλιτέχνες φαίνεται κυριευθεϊσα ύπό 
τοϋ πόθου νά ύποδυθή τό πρόσωπον τής Κυρίας μ ε  τάς  Κάμε-  
•Ι ίας .τοϋ άριστουργήμ.χτος τούτου νέου δραματικού ποιητοϋ.Είς- 
τό μέρος τοΰτο έννοεΐ πρό πάντων τήν γοητείαν, ήν έξασκοΰσι 
πρόσωπα βαίνοντα πρός τόν θάνατον. Ά λλά  μή κχψαΰτή δέν 
έξασκεί τήν γοητείαν ταύτην ; Πόσοι ξένοι βλέποντες αυτήν 
τόσω άσθενή καί ώχοάν, ένόμισαν ότι τήν έβλεπον παίζουσαν 
διά τελευταίαν φοράν. Καί όμως ή Σάρα Βερνάρ δέν είναι έξ 
έκείνων, αϊτινες άποθνήσκουσεν ευκόλως.

Ό λίγαι έν τούτοις καλλιτέχνιδες είναι τόσον τεταραγμέναι, 
καθ’ ήν στιγμήν έμφανΐζονται έπί τής σκηνής, καί τόσον συγ- 
κεκινημέναι καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής παραστάσεως. Ζώσα 
καί παθαινομένη διά τών συγκινήσεων καί εντυπώσεων τής σκη
νής, γηράσκει ή άνανεοϋται έντός μιας εσπέρας. Εις τάς έρω- 
τικάς έκμυστηρεύσεις της ερεθίζεται τόσον έκ τών ιδίων λόγων 
τητ, γίνεται τόσον νευρική, ώστε συνεχώς, ώς λέγει, κλαίει μέ 
άληθή τής καρδιάς δάκρυα.

Ά λ λ ’ ή αίσθηματικότης αύτη δ̂έν είναι βαθεΐα. “Εχει τήν 
ιδιοφυίαν, δΓ ής παρατείνει τις την ζωήν, .καί όχι τό πάθος, 
δι’ ού άποθνήσκει.

Έ ν τούτοις ή ύπόκρισις κουράζει τήν υπερευαισθησίαν της. 
Μετά τό τέλος τοϋ δράματος είναι ήφανισμένη, έξηντλημένη, 
ώς λέγει. "Οταν δέ έπανέρχεται έπί τής σκηνής, ϊνα εύχαρε- 
στήση τό ένθουσιωδώς χειροκροτούν αύτήν κοινόν, τότε ή^φαι- 
νομένη κόπωσίς της δέν είναι ψευδής. Ά λλ ' εις τά παρασκή
νια άνακτά τάς φυσικάς δυνάμεις της.

Ώ ς προελέχθη ή Σάρα Βερνάρ φαίνεται συνεχώς έτοιμοθά-
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νατοζ. Κχ: 5;ι.ως υτχρχει ίσ ΐύ ί  γυ···/; ζώ^α y,x\ άχολαριβά- 
νου-τχ τάν ζι.,γ-,ν íii’ όλων -Γχότοχρονω τών ποικίλων αύτη; 
φά^ω ν. ό-τον ή ψε·^νφΟισικη χύτη. Νχ χποθάν/) ; 'Αλλά αή- 
πωτ βυριτχνι χχιρον : Ext |χηπως δέν διχγπ διχρκώς τεστχρων 
διάφορων ύπαρζε<ι>ν βιον ;

"Οτχν χφ ’ έττερχς δένπχίζη.  έγείοετχι χπό της πέαπτης 
ώοας της πρωίχς χχτχ τό ^έρας. Ενίοτε ίπτευει .  Z'jvr.Hutc ζω- 
γρχφίζει, η αε -ή- γλοφίδχ χνχ χηοχς σνίΛτληροϊ χγχλριχ τ ι, 
η τογγρχφει. Φεοει πιριτκελ δχ χνίριχήν. έτωκχρδ ον κχί επεν
δυτήν έκ λευκή; φλχνέλχς. Το κτενιταχ της δέν τη χφχιρεϊ 
πολύν κχιρον, δ οτι μόλις π ε ;γ  τούς δχκ^υλους ττ.ς έπί τής 
τρχχΠας πως ζχν'εή. κουης της.

Μετ ’ ολίγον οί έτιοκεττχι φθχνουΉ. Έ δω άλλο είδος πχ 
ραιτχτεως. 'Η ζωή της πχοέρχε-χι ώς δρχμχ χ-ευ διχ/ειμ 
ριχτών.

Τι νά εΐτη δέ τις πεοί τοϋ μεγάρου της. Οί ζώντες έν ΙΤχ 
ριτίοις έ'Τυνειίίιτχν εις τον κχ-κπληκτικου πλουτου κχί πολυ
τελείας ÍJiov του ον Το χς'.οτηαε'ω :ον ιδίχ έν τώ μεγάρω 
τούτω ϊ-χι ό δ χ χχυοου λειοτηοικοϋ έτετ-ρωαένος κοιτών 
ττς . Αί πχοα^οςοι αύ χι ϊδ.οτοοπίχι δέν έκπλήττουοιν οοους 
έννώοιοαν κχλως τοιχυτχς ιδιορρύθμους φ »τεις. "Οπερ ίδ χ ι■ 
τάτην έν τώ κΟ'τώ'ΐ του*.ω εμτοιεί έντυπωτΐ'1 είναι ό προ 
π-αχεγέθουί κχτοπ-ρου ίοτχμενος γυμνός, λευκοκίτρ’νος χπο- 
τοόπχιος χνθρούτινος οκελετο,. ΕγκχτοπΓοιζετχι έκιϊ διχρκώς 
ττν ήαεςχν ύπυ τας χαυδρώς διειοδυουτας ήλιαχάς χκτϊνχς, 
την νυκτχ υπό το έρυθ.ον φώς τής πρό του κάτοπτρου αίω 
ρουμένη- κχνδυλχς.

'Ως γλυπτριχ, ώς ζωγοχφςς, ώς συγγραφεύς ή Σχρχ Βερ - 
νχρ κρινοαενη πχρίοτχτχι πχντοτε ύπο τήν χντχυγειαν τής 
φωτοβολου κχί έκλεκτικής φύτεώςτης. Φχίνε'-χι αιωνίως χπη 
σχολημενη ύπο μυστηριώδους δημιουργικής ανάγκης, τό πνεύ
μα της δέ έν διχρκεϊ τχρχ^ή κχί χνγ]Τυχ!γ όπως άφίσ-η, οπι 
οθεν αύτοΰ σοβχρωτερόν τ ι τοϋ εφήμερου έργου τής σκηνής. .

Είναι έν -ουτοις καλή γλυπτριχ κχί κχτα τήν γνώμην δια 
σηαου καλλιτέχνου αν δέν είναι Μ ιχχηλ·’'Αγγελος είναι όμως 
Μιχαήλ Άγγελοτος.

Ή ΣάνΧ Β ρνχρ γαρχκτηριζομένη δύνχτχι νχ όνομχσθή 
ι) Ρ · ι κ · η α .  Ε ίν α ι ό χαρακτηρισμός οΰτος μέγας, ισχυρότατος, 
διοτε είναι ύπέρ παντα χλλον γυναικείος.

“Ιδετέ την εις τον Ρυυϊ Βεάς. Κχτ άρχάς παρίσταται ώς 
είδος διαφανούς σκιαγραφίας μόλις διχκρινομένης. Αί πολύ 
κοίλαι παρειαί, τό αεγα στόμα καί οί ώρχϊοι οδόντες— αλλ' 
όδοντες νέκρας—χανονται σχεδόν έν τη σκ’.αγρχφ'γ ταύτη . 
Μοόι οί μεγάλοι εκ κυανού εναλλασσόμενου οφθαλμοί κχτχ- 
τρώγουσιν - ώς λεγουσι κοινώς— τό προσωπον. Λαυ,πυριζου- 
σιν, ώς οί χστερες προ ττ,ς κχταιγίδος.

Είςττν δευτέραν πρά;ιν δεν τήν αναγνωρίζετε. Η ¡όχσίλισσα 
β»επει δια των ατενώς προσηλωμένων οφθχλμώντης τας όπ α- 

σ ας ττς  νεοτητος της. Αποστηθίζει μέ τονο- μονόχορδον τά 
γε-μανικα τοπ.Τα. Εδώ ή Σαρα φαίνεται ύπερτεοα τοϋ δη - 
μιουργηματος τού ( )υγκω. ύτερτέρχ τού Ρχκίνα καί τού Σε 
κτπεχρ. Άναμιμνησκει τας γυναίκας έκείνχς -ών απομεχα 
κρυσχενων γρον...ν τής Β. ζλου—οΐτινες φαίνονται εϋριοκομεναι 
πεησιεστερον -ου Θ.ού— ρ .θχ ζουσας προς το κελαρυσμα του 
ύδχτο^ του ποτχαου τής Β»£υλωνος τη* μελχγχολικήν μελο- 
ποιίαν τής έζopixc

Ο ρεμβχζων θεατής σκέπτεται δ Π θά ήτο γλυκύ νά άκούση 
νάτω λεγωσι: «σε άγα .τώ» δια φωνής τόσο» θωπευτικής. Άρέ- 
σκεται να χποδίδη τήν φωνήν ταυτην εις τήν γυναίκα, ήτιςτόν 
ήγάπησε ή τόν άγαπ^.

Τπό τοιουτους ορούς ό δραματικός συγγραφεύς είναι ευτυ
χέστατος. Άτευθυνεται εις ψυχάς προθύμους να παρακολου- 
θήσωσι τάς ιδιοτροπίας τής φκν-χσίας του έπί ήχίσε αν όλην 
νύκτα, έχει δέ εύγε-εις εν τουτω διερμηνείς άλλας ψαλλουσας 
φυχας ώς την τής Σχρας Βερναρ.

1 ο θεατρον είναι ή μεγάεη σύγχρονος σχολή. 'Ίδετε τό 
κοινον. τον γιγαντειον τούτο- θεατήν, καθήμενον, ακίνητον, 
ευθυτενή σιωπηκον. μέ τας χιίρχς έπί τών γονάτων ώς κολοσ- 

χγχ\μ.χ τών αΐνΌ7υτιχών έρτ,̂ Λων.
Εαν θεκητε να συνταραςητε τον γίγαντα τούτον, έγγίζχτέ 

τον μέ τας άκχταβλήτους δυνάμεις τών συνκινήσεων του έρω
τος. τής εύθυμίχς. τήτ δικχιοσυ.ης. κχί τής χλ θείας, αιτινες 
είναι εις το θεατρον οί διάφοροι τύποι τού Θεού.

Φωτίσατε ίδιως τήν σκηνην χέ τόν έρωτα. κ*ί θ« ϊδητε 
το.ε ήν μεγχλην,  τήν χπ : ιρον ψ <χην τοϋ κιλοτσού τουτου, 
ρχλλουσαν ώς το άγαλμα του Μεμνονος προ τής ανατολής του . 
ηλίου !
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τοσον /.αί £ΐλ Λρΐύώ.. πχρα  πχιη; τχ;£ω; κχι Υ.χτηγΊρΙχ' ζ ν ΐ ϊ ώ τ ' ο ν
οσον ή ατυχές βχ-τιλοπ*-; ’ \λό;άν^ρχ ϋπχνι'ω; δτον ιοΐω^ώς 'οοχίχ
κχι άν ΰπήοξΐ, συνετάοχξζ βχΟί εοον τας κχλ ιτε/νιχχς χο^ζχ; πάιη; εύγε- 
,νο̂ ς ψά/ής, ενέ ν̂ευσε μ=ίζονα ά.ιΒμόν τοιητών, ζ ο̂γοαρων. γλυτταν. οσον 
η τής ξανθής του 'βλληνιτμου κοοης Και υανή η̂ εί; /ειμχουους όλους γλα
φυρών και καλλιεπών σνί/ων, και χνεπχοε'ττχ η̂ τό κχλλό; τη; όια τών βεο- 
μυτέοιον κχι τρυρεροιέρων χοωμχτ'ον υπό χρωστήρων πάτης δ-.νάμε»ος και 
εγΑυυη ή πςοτομή της επι τοΰ ψυ/ρου μχομάυου παρά καλλ.τε/νών, οΓτινες 
άπεδωκαν μετ’ αγά της εις τόν ψυχρόν λίθον τό σρρ ϊγ ο ς  και τήν αΐ^λην της 
τόσο) προώρως σοεσθείσης ζωής αότής

Δ'.ατελοΰμεν ετι υπό τα: συγ-ιινητικάς Ιντυπώτεις τής εν τώ εργχοτηρίο> 
τοΰ όιαπρεπους καλλιτέχνου μα; κ. Φιλιππ :τη εκτεθειμένη θ: υματίχς προτο
μής της. Ή  κεφαλή εκείνη με τήν αφελή και αγνήν έκφοασιν της. μέ τούς 
γραφικωτάτο ς̂ χαρακτήρας, με τό οτο'μα ιόίως έ/.είνο ζο θελκτικόν, το τρυ
φερόν, τό οφιοειόώς κυμαινόμ^νον, άπό τοΰ όπο'ου αναμένει τις να άκούση έκ- 
πεμπόμενον στόνον άνακου ί̂σεως, ή λόγονς συμπάθειας και αγάπης, ή/.: τ»αλή 
αυιη είναι τι τέλειον, προόίδον όλην τήν όύναμιν τής στοτγής, μεθ’ ής είργά- 
σθη ό κ. Φ λιππότης,όλην τήν εντασιν τής καλλιτε/νική; ιόιοφυίας του

Άλλα τήν δημιουργικήν ιόιοφυιαν τοΰ κ Φιλιππ »τη, ου τό έσγαστήριον, 
ποοσκληθεΐσαι. επεσκέφθημεν μετ’ άληθοΰς άπολαύσεως, όέν προόίόοΐ πλήρη, 
πισ ήν, εντελή, έν 8»η τή έςελίξει της μόνη ή προτομή τής Άλεξάνόρας.

Τόν κ Φιλιππότην ό>; καλλιτέ/νην πρέπει νχ μελετήση τις εις παραστάσεις 
άγαλμάτων, εν αίς όια^αίνεται ή ποωτότυπος όημιουογική ιόιοτιυια :ου. Τρί* 
έργα του ιόίως έπέσπασαν τόν θαυμασμόν μας. Ιόπι τής μελε'της τούτων και 
ό βαθύ; ψυ/ολόγος, και ό τοΰ σώματος χνατόμος και ό του πλαστικού κάλλους 
και τής ίσ/ύος υμνητής ικανοποιείται πκηρέστατα Τό έν τούτων —όπερ καθ’ 
ημάς είναι και τό τελειότερον — π*οιστα νεχνίαν εί; φυσικόν μέγεθο-, μέ τό 
σώμα γαοιέντως κλίνον ποός το μπρος και όι * χμ^οτέοων τών χειρών κρα
τούντα τεμά/ιον ξύ ο̂υ. όπερ πατεΐ ό·.χ τοΰ ποόός, ζητών ουτω όια τής έντει- 
νομενης : ξ άντιθ·των σημείων δυνάμεω, να δ χρα τξη  αύτό. Τό έργον τούτο, 
και τοι Ικ γυψου,ώς ίόέα και ώς εκτέλεσις είναι τι τέλειον.

Κπ σης ώραιον τήν σνλληψιν, εντελές τήν εκτέλεσιν είναι έογον παοιστάνον 
παΐδα άλιέα. καθήοενον επι βρά/ου και αποσπώντα χπό τών σπλάγ/νο»ν συλ- 
ληΰθεντο. ί/θύος τ » άγκιστοον Νοα·’ζει τι< ό.τι ό Ι/^ύς σπα·'οει έ'τι ή εκ^ρα- 
σις τής φυσιογνωμίας δέ και ή στάσις τοΰ αικοου άλιέώς είναι άμί ·ητος Μι- 
κοό; χγοόπαις χύπτων καί ύπό τα σκέ»η συγκρατών στά/υς ου: συναομολογεΐ 
εϊ; δέμα, καί μικρά κοοασί; κινούσα δΓ αχαοτέρων τών γεισών τόν κο^μπαοάν 
της ύπέο τήν κεφαλήν, είναι εργα θαυμχτια. ποοδίοοντα σπαν;αν δτ α·ον'.γικήν 
δνναμιν, καί δ; ξ· -τητα καλλιτεχνικήν πρός πιστήν απόόοσιν τών αισθημάτων 
καί χαρακτηρισμών μ^γίστην.

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ  Τ Ω Ν  Κ Τ Ρ Ι Ω Ν

Η Μ Κ Ρ Ο ΙΙΗ  ΚΝ Τ Ω  1 1 Α Ρ θ Κ Ν Λ Γ ί>ΓΙό IΩ  Σ Κ Ο Ρ Λ Ρ Α Η . Πολλάς
εύαρέστου έ/π'τ,ξεις μάς πεφυλασσε κατα τό έτος τούτο ή Οιευθυνσις του αξ-ολό- 
γου τής πόλεθ)ς μας παρθεναγωγείου Σκορδε'λη.Ίόννοούσα να συνδυαζη τό άπαραι- 
τήτως δια τήν χρηστήν άγωγήν πάσης κόρης ούιρέλιμον μετά τοΰ διαπλάττον- 
τος τα ή η καί εξ.υγενίζοντος τήν καοδίαν αισθήματος τοΰ κα) ού,εισήγαγε κατά 
το έ'το; τούτο συστηματικούς τό μάθημα τής καλλιτε/νιας, ούπνος τήν διό<χ 
σκα/.ίαν εί/εν αναλαβει ή γνωστή καί έκ τών ιδιαιτέρων ακροαματικών μαθη
μάτων της και εκ τών γλαφυρών καλλιεπών έ’ργων του καλάμου της δεσποινίς 
Άρ'άδνη Λαμβ-ργη.

’ Ιόν Ο/ίγω δέ σ/ίτικώ; /ρονικω διαστήματι αί μαθήχ.ιαι, ώς άπεδ ίχθη εκ 
τή; Ιςεταστικής δοκιμασίας, εμυή »ησαν εις τα θελκτικά τής τέχ ης τού Καλού 
μυσιήρια καί κατενόησαν πασαν τήν γοητείαν, ήν ή αληθής Καλλιτεχνία απο
πνέει ά/α πάντας τούς κλάδους αυτής.

Άλλα και εν τή διδασκαλία καί από τής σκηνής παραστάσει έ'ργου κάλλους 
ύπερό/ου ώς ή λΡρόπη, αί -νεαραί μαθή:ριαι απέδειξαν, ό:ι το αίσθημα τοΰ 
κακού είναι έμρατον εις τας καρδίας των και ότι μυνον δοξια προπαρασκευή 
απαιτείται προς Ιντεχνον ε’κδήλωσ-.ν και : ξθίτ; ρικευσιν αυτού.

Ουοεΐς β.οαίως εκ τού πολλού και εκλεκτού κο νού, οπ=ρ τό προπαρελθόν 
Σάοβχτυν κατέκλυζε τάς αιθούσας τοό παρθεναγο*γε·ου Σκορδέ/η εί^ε τήν ά 
ξίωσιν νά ί'δη έκτελουμένην τήν Μ-ροπήν μεθ' όση, έπιτυ/ίας διεξήχθη Ί Ι  
Ιπί τής σκηνής αναβίοασις έ'ργου τοσον άΓγαιοπρ.πους, καί τόσον τραγικού 
ώς =κ τής αλ/ηλου/ΐα; τών ποικ λο̂ ν καί αντιόετο>ν αίσθημα:ων, άτινα γεν- 
νώνται εν τή καρδια τής άτυχούς βασ λί ση«,, ασ.ήτιΐ ύποκριτ κήν δ-ναμιν ού 
την τ χούσαν Λεν χνέμενε δε' τι. β βνακ π>ρα κορασίδων, αιτινες δέν έ'λα- 
βον έτι τόν καιρόν ουτε τας πικρία», του κόσμο ,̂ ά)λ’ ούτε τάς τρικυμ ας και 
καταιγιοας τής κχνδ-.ας να αισ θανθώσι, τοιαυτην σχετικήν έπιτυ/ίαν, τοιούτον 
θάρρος, τοιαατην δυναμιν.

<)λαι υπεούθησαν άριστα τό μέρος των, καί Ιπανειλημμένως ί '/ ειροκιιοτή- 
θησαν παρά του παρακο/Ου^ήσαντος τήν επ τυ/ή ξέλεξιν του εργ-υ έκκέκτού 
κοινού. ’ Καν δ αί μαθήτριαι καί ή δίβυΟυνσις είναι άςιαι συγ/αρητηρΌ^ν δια 
Την πιτυ  ̂αν τ<υν, ό μοχθήσα, πρ ς τ σον τε)είαν διδασκαλίαν του 
αλη <ώς άξιος θαυμασμού δια το πιτευ/θέν αποτέλεσμα.

(ί)Κ \ 1 I ΟΝ 1 Μ Ο Λ Ο ΙΛ Σ . Ιίάντο ε τέ^πων, πάντοτε διδάσκοάν. πά τοτε 
διασκεδαζων ο κακός υύτυς θίασος έξησ^αλισε πλέον αμερίστους τας συμπαθ.ίας 
και την Εκτίμησιν τού Αθηναϊκού κοινού, όπ.ρ αθρόον συρρέει έκεΐ άνα πάσαν 
εσπέραν, ΐν χ  οιελίη ο3ρας ευάρεστου,, τβρπνας, απολαυστικας.

Οι ή «οποίοι άμι/.λώνται πως να αναδεί/ θώσι υπέρτερο ι ,  πώς  νά άνταποκρι- 
θώιι καλλίτερον οί, την ύποστήριξιν και τα, συμπάθειας τών θεατών.

Νεα εργα  αναόιόασθεντα κατα τήν Ιδδομαδα ταυτην απο της σκηνής ει*αι 
το ω-αιον κωμειδ^λλίον« ' Γπηρεται» και οί Ρακοσυ/ λεκται καί ή Κυοα Μοσκου.

Αμφοτερα τα έργα ταυτα όι.ξήχυηοαν μετα λαμπρά, επιτυγίας. το δεύτε
ρον μχΛίστα είναι μία τούν εξωτερικών έπιτυχιοιν του θιάσου τής 'υμονοίας.

έργου είναι

"Εκαστος των ηθοποιών εύρίσκεται εις τόν άληθή ρόλον του. ό διάκοσμος 
τής σκηνής είναι άριστα επιμεμελτμένος, αί χμτ,ιέσεις άμεμπτοι, τό δράμα 
αύτό έν τών τερπνοτέρων και πολυπλοκο τ̂έρων,έν μεταφοάσει εξαιοετικώ; επ ι·  
τυ/εΐ fO θρίαμβος όλων ύπκρξε πλήρης καί Εντελής, καί αί ενθουσιώδεις του 
κοινού έτευρημίαι ύπ ρ ποτε ά)>οτε θερμαί κα· παρατετααέναι.

θ έ α τ ρ ο ν  ΙΙαραδ&έσου. Κ ο ί  εδώ κόσμο; πολύ;, όν Ιλκύει ή εγνωσμένη 
πλέον καλλιτεχνική δ.ξιόιης τήτ κ. IΙαρασκ.υοπουλου, ήν δια πρώτην φοράν 
ειδομεν ώς Λκ/ιδάν.

Τον χαρακτήρα τής αστάτου,τής άπλήστου τή;~κυνικ(7ίς προδότιδος γυναικός 
υποδύεται μ τ̂α πο/λής επιτυχίας, /αιτοι xc forte της. ώ .  καί άλλοτε ειτομεν 
είναι οί τραγικοί /αρακτήρες. Ίόν τούτοι- ά.εσκ · πο ύ έν τ ή τετάοτη ιδία 
ποάξει. f( ) κ. Κο:οπού)ης ώ: Καρνιό)η; είναι έ':θ/θς. Ού'τε εις τήν Κυρίαν 
με τας Καμελίας dvai τόσον ει. τόν po t  ον του, τοσον βοσ κός, τ--σον αληθής 
όσον ώ Κ  ονιόλης. Έχειροκροτήθη επανειλημμένοι;, ενθουσιωδώς καί άλη- 
θώ τοΰ ήτιΓε.

θεατρον Φαλήρου Άπό διάφορο'· ô/ojç κόσμον, άπό τόν ά ρ ι σ τ ο- 
κ ρ α τ ι κ ό ν  λεγ« μ.-νον, αποτι)εΐται τό tic τr θέ̂ τοον Φ»»ήοου συγνίζον κοι
νόν. Τα κωμειδυλλια le Jour et la Nuit, Melle \itou".he καί Gilette de 
Norbonne ·παί/θησαν έπιτυχώς, πρωταγωνιστούσης έν πάσι τής συαπαθοΰς 
ώψ φωνο- δος Gouijeon. *

Ι Τ Α Λ Ο Γ Ο ι  Κ Α Ι  Β ί Ρ Α ί Α
Λογοδοσία, τοΰ Συλλόγου τών Κυριών υπέρ τής γυναεκείας παι

δεύσεις  ’ ι ξεδοθη 5ίς τευ/ «>ς ή ύπο τη; π̂ υΞόρ .υ τού Συλλόγου το»ν Κυρτών 
κ. Ε  ενης Σκούζε γενομένη λογοδοσία κατα τήν ήμ̂ ρ̂ ν τή; νενικής Συνε- 
λεύσεω;. νά')’ ήν έγενότο κχί ψηυοιο^ία πυός άντικατάστασιν του Ινός τρίτου 
τών μεκών τού Διοικητικού Συυβου)ίοο.

Γ()  Σύλ/ονος κατα το τε»ευ:αΐον πενταίτέ; διχστη·ια τήο λειτουργίας του 
πολ/ας προόδου; Ιποιήοατο, άνταποκρινόμενος όσημέραι πλειότευον εις τόν 
σκοπόν καί προορισμόν του

Δύο τών κύριο.» άτων αύτοΰ έργων είναι ή σύστασις τοΰ Προτύπου Ιίαρ- 
θεναγωγεϊου και ή τού Συσσιτίου τών εργχτίδων τ·<υ Ιργχστηοίου τών άπό- 
ρο»ν γυναικών. Έ ν  τω συσσ τίιυ τουτω αί Εργιτιδες χνά δέκα λεπκόν αί μι- 
κράς ή» ικίας καί 15 αί μεγάλαι λαμδανουσι πινχκιον καθαρού και καλοΰ φα
γητού, συντε/ούντο- ει, ένδυναμωσιν καί χντο/ήν αυτών ει; τήν εργασίαν.

Έ ν  τώ ε’ργαστηρίθ3 δέ τώ άριστα λειτουργόυ.ντι είσήχθησαν κατά τό διά
στημα τής τε/ευτοίας πενταετ'ας νέαι τε/ναι ή Σμυρνσίκή ταπ. το ρ'ία (/νοώ- 
δας τάπητε;) και ή υφαντική αρα/νο«ιδών υφασμάτων μ.-ταξο>τ(ον καί βαμβα
κερών Ο αρ θμό. τών έν τώ έργαστηρίω εργαζομένων γυναικών καί κουασίων 
άνέρχονται εις 4ΐ0.

I I  περ ουσία τού Συλλόγου κατά τάς αρ/άς ο̂ΰ έ'τους τούτου άνήρχετο 
τλήν τή; αξίας του κτιρίου ί ; δρ 477 81;? κοί 91°

4 2 Ε Π Ι  Φ Γ Λ Λ Ι  Σ

Τ  Ο  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Μ ι Α Σ  Α Γ Ι Α Σ

Η γυνη ανεγίνωσ/.εν επιστολήν. Αύτό; ό Κοροολ τήν έπλησίαζεν ζητών 
να απόσπαση ιών χε-ρών της τήν επιστολήν εκείνην, ήν τήν παρεκαλει, τήν 
ικέτευε να μή αναγν»οση.
 ̂ 11 γυνή δεν εφαίνετο διατεθειμένη νά τόν άκούση καί όταν έ'τι ήρχισε νά

τήν απειλή.
Ιοτε αυτός, ό Κορβόλ, όν έ'6λ;πεν έπί τής σκηνή;, έφαίνετο εκτός έαυτοΰ. 

£ Βροίφθη επι τής δυστυχ>ΰς κλ.-ίων τό στόχά της όια τοϊν γρόνθων Τ ο υ  . . .  .

Κατα την στιγμήν ταυτην ο άθλιος θεατής Κορβολ, ό κατέ/ων τήν τιμητι- 
|ι̂ *Μν θ̂ »ιν τής ορηηστ̂ ας, πνευ ιτιών, εν αγωνία, ήγερθη τής θε'σίώς του. 
ο 11*ρχ το πλ.υ-όν του οί κεχλημενοι του. ο πρόεδρός, ο ιατρός, ό συμβο- 
λαίογρ φος, ό συνταγματάρχης, άπαντες περιδεείς παρηκολουθουν τα επι τής 

οιαδραμαπζόμενα. Ιίάντες ουτυι ¿ίχον αναγνωρίσει τον Κορδόλ, έν τω 
Λροσωπω τού ανθρώπου-εκείνου, οστίς έπα/αιε μετα της γυναικό,, ήν επίσης 
»̂ντες εί, ον αναγνωρίσει ώς τήν κ. Κε.μαδεκ 'II πάλη έςηκολυυθησε φρι- 

. ^ΐης. II γυνη ύπ;ρασπιζομένη και πακαίουσα έ'φυασε πλησίον τής μεγάλης 
Τραπο,ης, ίφ η̂  εύρίσκετο ή ισπανική μα/αΐρα.
,. Ο ίνοροολ τήν ειόε,τήν ήρπασ̂ ! Δ· ’αύ ή , δ’ή-ξατ') κτυπών τήν άτυ/ή γυ- 

4 ¡>2 ! ήτο φρικώδ̂ ς το τραύμα ! Ίόντ^κώ, διαμπερές. Έβυίιζοτο όια

Λίαγδαληνην ! . . . .  Αυτή ιον ώ/-μασ; ! . τον κατήγγε.λε, :ον κατη ορησ. τον 
αληθή ενο/ον ! ·. Αυτή τον γνωρίζςΐ ! ! Είναι εις το κατεργον !...έκεί κάτω ! 
εχΛ, εις τήν νε'αν Καλυδωνίαν . . .

Ουδείς εσχεφθη να τον διακοψη Πάντες μέ τήν κχρδίαν συνεσφιγμε'νην ήσθά- 
νοντο οτι τρομερον δράμα, τρομερώτερον έ'τι τοΰ έπί τής σκηνής παρισταμέ- 
νου ετελοΐτο ίν τή καρδία τού άθλιου εκείνου

— Ί  ελε ώσα ε! . σάς λέγω.. Τελειώσατε λοιπόν! .. .  Έξηκολοΰθει ό Κοο- 
βόλ αποτεινόμενος π-ός τούς ηθοποιούς.

— Μαγ αληνη! ! 'Ομιλήσατε. .. "Ομιλήσατε λοιπόν ! . . .  Αίφνης εξέβαλλε 
κραυγήν σπαρακτικήν. Εις τό βάθος τής ικηνής ύπεγείρουσα εν παραπέτασμα 
έφανη ή Μαγδα/η/ή Κοροόλν, ή σ-ζυγός του τέλος, ακίνητος, ώ/ρά, μέ τούς 
οοθαλμούς προσηλωμένου; εις τό κενόν.

Έ κε νη, ή έπεχαλεΐτο τήν μαρτυ- ίαν. άνταπεκρίνετο εις τήν έπίκλησίν του. 
Ναί, είχεν ί'δει τα πάντα. 0α ώμίλ ι̂,θα έφώναζεν άναμτ»ιβόλοί;

'Ο δολοφόνος δέν ίδιστασε. Κρα ών μετοξύ τών χειρών του τό «γχει ίδιον 
δΓ ού είχε τ,ονίύσει τήν μητέρα, έφόρμα κατα τής θυγατρός,έτοιμος να κτυπήση 
καί αύτην επίσης.

Κραυγή τότε άγρια καί τρομερά α'τή/ησεν ανά τήν αίθουσαν, διαφυγούσα
νου λαί ι

του λ;ΑαιΗ·θν, καί έκυπτε τήν τρα/εΐαν αρτηρίαν
Ιύ θύμα επε »ε σπαράσσον ! αγωνιώ» ! ....

Δεν είναι ίληθε, ! .. Δεν et ναι αληθε', !. ... δέν είμαι
_ TOTc αί;

ι εγο ! Άνε^ώ-
α ίφ ν ιδ ιω , ό άθλιος, έν ιψ  μέσω  τής σ ιγής :ώ /  θ=ατώ» ! Δέν ε ίμα ι 

Β**0 0 °°^οφονο, ! ............  'Ο  όολοφυνος της κ. Κερμχόέκ.! .........Έ ρ ω τη σ α τε  τήν

τού χσίμαίνοντος στήθους τού πνιγομένου λαιμού τών παρισταμένων.
'(> Κ  /,-δ *λ Λ/ε πηδήσει :πί τής σκηνής Είχεν ά^πάΐΑ χπο τόν λαιμόν 

τον άλ/ ον 1\ορβόλ. τ -ν επί τής σκηνής καί τον αγώνα, όν ¿ίχεν ήδη άναλάοη 
κατα της κ Κε-μαδέκ, έ α̂ νε:ο παναρ/ΐζων ήδη καθ* έαυτού.

Αίφνης αφήΧον α»τον αποτόμως καί ωρμη »£ πρ *ς τήν Μαγδαληνήν, ήτις 
στηρ'.ζο νένη έπι επίπλου τίνος ού'τε λέςιν ^/εν έκοάλλει τού στόμαχό» της. 
"Οταν τον είδε να την π> η 3ΐαζη ο βλαχιών της έπεπ σε κατ’ αυτού.

— ν( )/ι ! .. 6 / ι ! . .  Δεν βΐμαι εγω. Μαγδαληνή,. . .  λησμονείς τί συν̂ φω- 
νήθη μ ταςυ μας, τι σε διεταςα, οταν σέ ύπ-οίττισα.να είπης ανέκ.αξε . . . Ι Ιρ έ -  
π=ι να 6;α/.θλου‘»ήση, υί.ακουουσα ει, τον υπνωττισμον εκείνον. ι»ί»αι ο Ρ ο 
βέρτος, α/.ο»«ι,, ό Ροβ-ρτυς Δςρό,, ό φθν*υ, .η , μητρο, σου. Ά λ λ ’ ό/̂ ι εγνΐ>.. 
Οχι εγοθ ! . . .



8 Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Ε  Τ Ω Ν  Κ Τ Ρ Ι Ω Ν

Kara τό πενταετές λήξχν διάστημα ίδρύθησαν τή πρωτοβουλία και άρωγή 
του Συλλόγου ύπεργχστήρια άπορων γυναικών έν Πόρω και εν Κέρκυρα, με- 
λετάται δέ ήδη ή Γδρυσις νέων εν Ναυπλίω καί Μυκόνω.

Μετά τής διά ψηφοδελτίων ενεργηθείσης νέας εκλογής του Ινός τρίτου των 
.μελών, εξελεγησαν και παλιν πχμψηφεί αι αυται κυρίαι, αιτινες εί·/ον πα- 
ραιτηθή.

Σ ύ λ λ ο γ ο ς  άναπλάσεως. Αυριον όευτεραν 29 λήγοντος μηνός, Ιορτήν των 
Αποστολών [Ιετοου καί Ιίαυλου τελεί ο Σύλλογος τής Άναπλάσεως τήν 

■επέτειον αυτου Ιορτήν, δι’ αρχιερατικής λειτουργίας έν τω ίερώ ναω τής 'Α 
γίας Ειρήνης·

Ο εκ των συμβουλίων τής Αναπλασεως κ. Μ. Γαλανός θά Ικφωνήση τον 
πανηγυρικόν τής ημέρας.

Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ο ί  λ ό γ ο ι  Ιερ ο θέο υ  Μ η τ ρ ο π ο ύ λ ο υ . ΓΙαρά του ιεροκή
ρυκας Αττικής κ. Ιεροθέου Μητροπούλου έξεδόθησαν εις ογκωδέσκατον τόμον 
εκ 432 σελιοων αποτελούμενον σειρά πλήρης εκκλησιαστικών λόγων άπαγγελ- 
θεντων κατά πάσαν Κυριακήν άνά τούς διαφόρους ναούς τής πρωτευούσης.

Τό γνωστόν εις τό ’Αθηναϊκόν κοινόν γλαφυρόν καί καλλιεπές του ρήτορος 
υφος, καθιστώσι πάσαν σύστασιν του έργου του περιττήν. 'Ως μόνον δέ σκο- 
πον της εκδοσεως αυτου προθέμενος τήν ψυχικήν σωτηρίαν του χριστιανικού 
κοινού οιανέμει τό έργον του δωρεάν. ' I I  αυταπάρνησις του κ. Μητροπούλου 
υπερ του ευγενους σκοπού, ον έπιδιώκει, έπ’ άγχθώ τής Ελληνικής εκκλησίας 
είναι υπερτέρα παντός επαίνου.

Σ Τ Μ Β Ο Τ Λ Α Ι
Κ α τα  τ ω ν  δ η γ μ ά τ ω ν  τ ω ν  έ ν τ ό μ ω ν .  Οι κύνωπες καί τά λοιπά μικρό- 

σκοπικά έντομα χωρίς νά δάκνωσιν έπικινδύνως είναι λίαν οχληρά καί δυσάρε
στα. ΙΙρίν κατακλιθήτε άλοίψατε τό πρόσωπον καί τάς χεΐρας διά /υμού λε
μονιού, ό:ε καί δεν σάς δαγκάνουσι. Μετά δήγματα πλύνεσθε διά του αυτου 
/υμού. Ό  ερεθισμός τής έπιδερμίδος καταπαύει.

Καθαρισμός των χρυσών πλαισίων Πλύνετε με σπόγγον, ον βρέ/ετε 
ή εις οινόπνευμα ή εις διαλελυμένην τερεβυνθίνην. Δεν στεγνόνετε μττά ταύτα 
τό πλαίσιον, αλλά τό αφίνετε νά ξηρανθή.

Σ Γ Ν Τ Α Γ Η
Ομελέτα Φράουλαι. Κτυπατε 6— 8 ώά, όπως διά συνήθη ομελέταν. 

’Αντί άλατος θέτετε ζά/αριν. Βράζετε μέ αρκετόν βτύτυρον. Όταν συσσωμα- 
τωθή καί απατελεση πυκνόν στρώμα, θέτετε εις τό ήμισυ τής επιφάνειας γλυκόν 
φράουλας, η οτι οηποτε αλλο θελήσετε, σκεπάζετε μέ το έτερον ήμισυ καί τήκ 
σερβίρετε αντί γλυκίσματος.

Είχε πέσει γονυκλητής καί Ισύρετο έπί τής σκηνής, άναρτώμενος άπό του 
φορέματος της, μέ τό πρόσωπον σπασμωόικώς κινούμενον, μέ οφθαλμούς ποο- 
όίόοντας άκατάσχετον φόβον καί παραφροσύνην.

Έ ν  τή αιθούση είχίν ύποκινηθή απερίγραπτος θόρυβος.
Οι χωρικοί τρομαγμένοι ήθελον να φύγωσι. Γυναίκες τινές εί/ον λιπο

θυμήσει.
Κανείς νά μή έξέλθη, ήκούσθη φωνή τις έν τή αιθούση.
I I  αλήθεια τέλος επί του μυστηριώδους τούτου εγκλήματος αποκαλύπτεται.

Έ π ί τής σκηνής ο Κορβόλ εμυκάτο πάντοτε, παραφερόμενος άπό είδος 
τρέλλας, ήτις τόν έκαμε νά χοοεύη μέ τούς όόόντας συγκρουομένους, μέ τό 
στόμα άφρίζον. .

— Πρέπει νά συλληφθή ό άνθρουπος αυτός, είπεν ό συμβολαιογράφος. Δέν 
πρέπει ή λαιμητόμος νά άπολέση τό τέρας τούτο.

Ό  ήμιπαράφρων έξηκολούθει κραυγάζων καί παραληρών έπί τής σκηνής 
Ν α ί! έφώναζεν. Έγώ  τήν έφόνευσα ! Ναί ! εγώ, έγώ. ’Αλλά μίαν καί μό
νην φοράν. Οχι οις. Οχι ! Είναι ψευδές ! Καί δέν έ/ετε τό δικαίωμα να δϊϊ- 
σχυρίζεσθε ότι τήν έφόνευσα δ ίς !...

— ‘Ιατρέ, είπεν ό Είσαγγελεύς αποτεινόμενος προς τον Βορναδέλ, δύναταί 
τις νά δώση πίστιν εις τά υπό του δυστυχούς αυτού λεγάμενα.

— Ο δυστυ/ής αυτός, ή ό άθλ,ιος, ονομάσατε' τον ώ; θέλετε, κύριε, εύρί- 
σκεται εις οςεΐαν κατάστασιν παραφροσύνης, προκληθεΐσαν υπό τής άναπαοα- 
στάσεως δράματος, έν ω άναμφιβόλως ενεργόν διεδραμάτισε μέρος. Είναι δέ ή 
τύψις τού συνειδότος ή προκαλούσα έν αύτώ τήν κρίσιν καί τάς έκμυστηοεύ- 
σεις ταύτας.

Ό  δικαστής έσίγα, άλλα βαθύτατη συγκίνησις άπεικονίσθη έπί τού προσώ
που του. Θεέ μου ! έψιθύρισεν. ΤΙπατήθη λοιπόν ή δικαιοσύνη ; Έγώ  δέ εί
μαι ό ζητήσας τήν κεφαλήν τού κατηγορουμένου κατά τήν τρομεράν ταύτην 
δίκην !

Έ π ί τού θεάτρου ή Μαγδαληνή ορθή, ωχρά, απαθής έβλεπε μέ πυρέσσον 
όμμα τού; έναγωνίους σπασμούς εκείνου, ούτινος έφερε τό όνομα. Περιβεβλη-

ΚΑΙ ΙΙΑΛΙΒ ΠΕΡΙ TIE ΚΙΡΙΑΕ ΒΙΠΕΙΤΖΟΙ
’Ενθουσιώδεις πελάτιδες τη ; κ. Α. Βιτζέντζου διεβιβασαν 

ήμϊν ευχαριστήρια, δια. τάς συστάσεις άς έδηίΛοσιεύσααεν ΰπερ 
αυτής. Είναι ή ¡/.όνη ριοδίστρια, ρ,άς γράφουσι, ήτις καί μό
νον μέ όκτόο πήχεις διπλού υφάσματος, κατασκευάζει φόρεμα 
στενόν τοΰ συρμου, μέ δέκα πέντε δέ πήχεις μεταζωτοϋ μονοϋ 
ώραίαν καί επιδεικτικήν έσθήτα. Συνδυάζουσα ουτω τήν οικο
νομίαν μέ εργασίαν ευσυνείδητου καί άναμφισβήτητον δεξιό
τητα έςυπηρετεί θαυμασίω; τά συμφέροντα των πελατίδων της. 
Συγχαίρομεν καί ήμεϊς τήν κ. Βιτζέντζου διά τήν τόσω επι
τυχή εργασίαν της.

ΠΟ0ΕΝ ΠΡΟΜΗ0ΕΤΕΣ0Ε ΤΑ ΑΡΜΑΤΑ ΣΑΣ
Πολλαί συνδρομήτοιαί μ.ας έρωτώσι κατά καιρού; ήμας περί 

του μυροπωλείου εκείνου, όπερ έχει εκλεκτότερα διά τό δέρμα 
μαλακτικά, ρευστά ασφαλή κατά των έφηλιδων, βαφάς αβλα
βείς καί χρωμάτων φυσικωτάτων διά τήν κόμην, έν γένει δέ 
σάπωνας καί μΰρα εκλεκτής ποιότητος.

Κατά τήν γνώμην γνωστών χημικών, το μ.υροπωλείον τής 
κ. Κλάρας Στίνη τό έπί τή ; γωνίας των όδών Έρμου καί 
Νίκης παράγει σκευασίας, φεροΰσας πάντα τά ανωτέρω συ
στατικά, δέ ό καί τήν μεγαλητέραν καί έκλεκτοτέραν πελα
τείαν έζησφάλισε. Δέχεται παραγγελίας καί έκ των επαρχιών.

ΠΟΤ ΠΡΟ ΜΗΘΕΥΕΣΘΕ ΩΡΑΙΑ.  Υ Π Ο Δ Η Μ Α Τ Α
Καθιεροίθη πλέον νά μή ύπαρχωσι δύο γνώμαι περί τής εξαιρετικής έπι- 

τηδειότητος τού κ. Τσάμη ώ; προς τήν επιτυχή κατασκευήν υποδημάτων.
Οί άνδρες, ο'ίτινες τόσον πολύ περίπατουσ1, καταντά νά φέοωσιν έπί δύω 

καί τρία έτη υποδήματα κατασ'.ευασθέντα παρά του κ. Τσάμη, έν ώ al >υ- 
ρίαι ούδαμού άλλου βύρίσκουσι συνουαζομένας τή\ στερεότητα μετά τήτ κομ- 
ψότητος καί εύθηνίας.

μένην.έντός του λευκού έπωμίου της ήθελε τις εκλάοει αυτήν όσς τόν άγγελον 
τών τύψεων τού συνειδότος.

Ό  παράφρων έτρεχε πάντοτε έτί τής σκηνής άπό τής γυναικός του προς τό 
θύμά του, άπό τής Μαγδαληνή; πρός τήν κ. Κερμαδεκ, ήτις εξηκολούθει να 
μένη κατά γής έςηπλωμένη ώς νέκρα.

— Είναι ή κ. Γεροαίς, έςηκολούθησεν λέγων ό άθλιος·... Εκδικείται τόν 
υιόν της ! . . .  Ένεκα τής Βασιλικής Λυορύ !

—  Ναί ό ιατρός άπέθανε ! Μπά ! Καί τί μέ μέλλει έμενα ; Δέν δύνανται 
βεβαίως νά μέ καταδικάσωσι οι’ αυτό! .. Τήν άλλην... Α  ! ναι! την άλλην, 
τήν δολοφονηθεί σαν, ήτις εύρίσκεται εις τά υπόγεια τής εκκλησίας !

— ’Αλλά δέν είναι τίποτε εκε7, δυνάμενον νά άποδείςη τήν ενοχήν μου. 
Δέν φοβούμαι! . . .  ο/ι !  Ουόεμία αποδειξις υπάρχει. I I  δικαιοσύνη ουΟεν δυ- 
ναται έναντίον μου ! Τίποτε, τίποτε.... Έκαυσα τήν παρά τού συμβολαιογρά
φου κοαισθεΐσαν μοι έπιστολήν,  δι’ ής άνεγνώριζα ότι είχον κλέψει διακό
σια; χιλιάδας φράγκων παρά τού κυρίου Κιρμαδε'κ. Επρεπε, επρεπε, νά φο- 
νεύσω τήν γυναίκα αυτήν, άφού δέν ήθελε νά μοί δώση τήν έπιστολήν ταύτην.. 
'Ωστε δέν υπάρ/ει καμμία άπόδειξις τής ενοχής μου. Δοσατε λοιπόν αποδεί
ξεις !... Σάς προκαλώ ! Σεις κυρία Γερβαίς, λεγετε ότι κατεχετε ταιαυτας.... 
’Ό χ ι δέν είναι αληθές.... ψεύδεσθε.... Έγώ  έλαβα καλώς τά μέτρα μου-

Ή  φωνή του διεπάσθη εις νευρικόν παράφρονος γέλωτα, μεθ’ ό κα'* 
έσίγησε.

'Γπήρ/εν ήόη μεγάλη καί τρομερά σιγή μεταξύ του υπό τής φρίκης και 
τού οόδου παραλελυμένου ούτω πλήθους.

Ό  Κορβόλ εί/ε παυσει λαλών, ετρεμεν όμως σπασμωδικώς ολον του το 
σώυια, καί οί /αρακτήρες τού προσώπου του συνεσπώντο εις μυρίους μορ* 
φασμούς.

Τήν σιγήν ταύτην διέκοψεν ό είσαγγελεύς* Ιατρέ, είπεν, δυνάμεθα νά με- 
ταΰέρωμεν τόν άνθρωπον αυτόν, εις ήν κατάστασιν εύρίσκεται.
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